
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
            
 PROIECT 
 
 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

                      privind desemnarea administratorului la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.10.2014; 

             Având în vedere raportul nr.153753/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 
prin care se propune desemnarea administratorului la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.; 

               În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată; 

  În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 
Art. 1. Se aprobă desemnarea dlui. Lungu Florin Gabriel, administrator la S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 6 luni. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L., 
desemnarea dlui. Lungu Florin Gabriel, administrator la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., pentru o perioadă de 6 luni.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. şi dl. Lungu Florin Gabriel vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

  
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 153753/24.10.2014 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
                                               
                                                                                                      
 

 
RAPORT   

             privind desemnarea domnului Lungu Florin-Gabriel în funcţia de 
administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L.      

 
     

S.C. „Termo Craiova” S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere 
limitată cu doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 154/2012. 

Având în vedere opţiunea domnului Neaţu-Breciugă Mihail Adrian de a renunţa la 
contractul de administrare, în vederea asigurării continuităţii activităţii societăţii comerciale, 
se impune desemnarea unei alte persoane în funcţia de administrator al S.C. Termo Craiova 
S.R.L.          

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 republicată – Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 125/2014 propunem 
elaborarea proiectului de hotărâre: 

- privind desemnarea, pentru o perioadă de 6 luni, a domnului Lungu Florin-Gabriel în 
funcţia de administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. al cărui curriculum vitae îl ataşăm la 
prezentul raport, urmând ca în şedinţa următoare să se aprobe contractul de administrare; 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Mischianu Ovidiu, pentru 
a vota desemnarea, pentru o perioadă de 6 luni, a domnului Lungu Florin-Gabriel în funcţia 
de administrator, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
P.A.D. 2 ex. 

 



Lungu Florin rGabriel
35 ani, casatorit

Data naster ii: I 97 9 -05 _07

Adresa: Str.Ti neretului,nr. 17,bl. I 4gB,ap. I g

Mobil: 0743123g25

Email : fl oringlungu@yahoo.com

Permis de conducere: Da

Experienta profesionala :

l. Director Tehnic _ SC TERMO CRAIO\/A SRL
22septemb rie-2l14 _ prezent

2. Director General RAADPFL Craiova
20 13 -27 m ar tie_20 1 4 _21 sep te m b rie

-reprezinta regia in relatiile cu tertii :
- concepe si implementeazastratesii man ag:eriale/poritici de dezvoltare a regiei;-incheie acte juridice in numele;;;;."ra regiei;
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* u' i conc e,r i erJa p ers o n ar u r u i cu resp ecrare a

-duce ra indeprinire obiectivere si criteriire cre performanta;

;L*T,K: 
runar c ons' i ur de aJ-i'i 

"*, 
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sef sector Reparatii strazi si constructii iurbane _ RAADPFL craiova
2012-loctorn brie -2013 _26martie

-verifica folosirea completa a capacitatii de prorJuct ie,utilizareacu randament maximajelor si mijloacelor de transp;;--'*"a uti

rntocmeste lunar situatii,comparative de materiare,utitaj si transpon;



-se preocupa ca toate lucrarile sa fie de calitate:

-executa reparatia strazilor inbaza co ilor primite.

4. Deliver, Mediplus Exim SRL,

2007-01-2012_09

- Atyalizarea situatiei facturilor scadente in
inc4sare a acestora Ia termen.

- Judet : Dolj, Gorj , Olt,

locatie si organizarea activitatii de

a unor produse la solicitarea firmei
- Orlganizarea activitatii de retragere din pi
pro{ucatoare ca urmare a unor inexactitati
- Raportarea activitatii zilnice catre seful de

o Aptitudini:

-perseverent;
-spirit de echipa;
-orientat spre rezultate;
-consecvent si obiectiv etc.

Limbi straine:

-engleza.
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